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INFORMACIÓ  SOBRE PROCÉS D’AVALUACIÓ CURS 21-22 

 

 

 

Normativa:   

Resolució del director general  de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 

2021 per la qual s’aproven les Instruccions per avaluar l’aprenentage dels alumnes de 

l’educació primària a les Illes Balears per al curs 21-22 

 

 

3. Promoció i permanencia 

 

3.1. Les condicions de promoció i permanència dels alumnes són les establertes en els articles 11 i 12 de l'Ordre de la 

consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015. Les decisions sobre la promoció es prendran al 

finalitzar els cursos segon, quart i sisè. A la resta de cursos de l'etapa la promoció serà automàtica. 

 

3.2. Els centres educatius han d'establir uns criteris de promoció a la seva Concreció Curricular. Aquests criteris s'han 

de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de 

les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria. 

 

3.3. Amb referència a la promoció, l'equip docent ha d'adoptar de manera col·legiada les decisions que resultin més 

favorables per al procés formatiu dels alumnes. Aquestes decisions s'han de prendre per consens i, en el cas que no n'hi 

hagi, s'ha de fer d'acord amb el mecanisme establert a aquest efecte en la Concreció Curricular del centre, on s'ha de 

tenir en especial consideració la informació i el criteri del tutor. 

 

3.4. A l'article 16.3 del Decret 32/2014 del currículum de l'educació primària s'estableix que la repetició de curs es 

considera una mesura excepcional, per la qual cosa només s'ha d'adoptar quan, de manera justificada i objectiva, es 

pugui demostrar que és la més beneficiosa per a l'alumne d'entre totes les alternatives que es puguin plantejar. 

 

3.5. En els casos excepcionals als quals fa referència el punt anterior, quan l'equip docent hagi proposat a la segona 

avaluació la permanència en el mateix curs com la mesura més beneficiosa per a l'alumne, el tutor ha de mantenir 

informats per escrit d'aquesta possible permanència els pares o tutors legals, com a tard, en finalitzar la segona 

avaluació ordinària. 

 

3.6. En l'avaluació final l'equip docent haurà d'elaborar el Pla específic de reforç i suport per als alumnes que no hagin 

superat els objectius i les competències i han de romandre un any més al mateix curs. 

 

4. Informe 

Els tutors de segon, quart i sisè emetran al finalitzar el curs un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de 

cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle o etapa següent. 

 

 

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11482/655428/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11482/655428/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11482/655428/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord


En base a la normativa anterior  s’estableix el següent procediment: 

 

Promoció i permanència:  

 

L'equip docent de cada curs i com a conseqüència del procés d'avaluació, de forma 

col·legiada, prendrà la decisió corresponent sobre la promoció de l'alumnat, tenint en 

compte especialment la informació i el criteri del tutor. 

 

Criteris de promoció 21-22 

 

Assolir un grau satisfactori de desenvolupament de les competències claus segons els 

criteris mínims establerts i aprovats pel claustre a data 1-04-22 que figuren  a l’annex 1 

d’aquest document. 

 

En el cas de no assolir un grau satisfactori de desenvolupament de les competències claus 

segons els criteris mínim estblerts, l’equip docent prendrà la decisió de promoció o no de 

l’alumne/a en funció de:  

 

El nivell de maduració i el grau d’autonomia i responsabilitat.  

L’estil i ritme d’aprenentatge.  

El nivell d’integració i el grau d’implicació afectiva  en el grup adscrit..  

La valoració de l’UOEP. 

 

En el cas que no s’arribi a un consens entre les persones que formen l’equip docent 

prevaldrà el criteri de la tutora. 

 

 

Informe de competències a les famílies. 

 

Las  tutores de segon, quart i sisè emetran al finalitzar el curs un informe sobre el grau 

d'adquisició de les competències de cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de 

reforç que s'han de contemplar en el cicle o etapa següent. 

 

Per la emissió d’aquest informe es tindran en compte les rubriques d’avaluació de les 

competències clau elaborades pels equips de cicle que figuren al gestib. 
 

 

 

 



  ANNEX I- CRITERIS  DE PROMOCIÓ –COMPETÈNCIES CLAU

 

 1r cicle 2n cicle 3r cicle 

C. Lingüística 

 
Entén instruccions orals senzilles per a realitzar rutines 
quotidianes. 

Compren textos breus escrits (cartells, rètols, ..) 

Escriu textos senzills per narrar successos coneguts, 

descriure objectes o persones i expressar l'opinió de 

manera coherent. 

Participa en interaccions comunicatives  amb actitud 

respectuosa, per intercanviar informacions i construir 

vincles personals. 

 

 
Comprèn oralment textos relacionats amb els seus 
interessos.  
 
Explica oralment i amb claredat les seves experiències.  
 
Participa, respectant les normes, en assemblees i 
col·loquis exposant les seves idees, fets i vivències.  
 
Comprèn, a nivell escrit, textos relacionats amb els seus 
interessos.  
 
Escriu espontàniament notes i missatges senzills amb una 
intenció i necessitat comunicativa clara; i narra de manera 
seqüenciada experiències o successos.  
 

 
Expressa  fets, conceptes , pensaments, opinions o 
sentiments de forma oral i escrita en contextos quotidians. 
 
Participa en interaccions comunicatives  amb actitud 
respectuosa, per intercanviar informacions i construir 
vincles personals. 
 
Comprèn, interpreta i valora textos orals i escrits o 
multimodals senzills en contextos quotidians.  
 
Localitza i selecciona, amb acompanyament, informacions 
senzilles.  
 
Llegeix obres diverses adequades al seu 
desenvolupament, seleccionant les que millor s’ajusten als 
seus gustos i interessos i crea textos d’intenció literària a 
partir de models senzills.  
 
Utilitza les pràctiques comunicatives per a la gestió 
dialogada dels conflictes, igualtat de drets de totes les 
persones, convivència democràtica. 
 

C. Matemàtica 

Utilitza, de manera guiada,  estratègies personals per a la 

resolució de situacions matemàtiques contextualitzades. 

Estableix connexions senzilles entre els coneixements 
matemàtics i l’entorn. 
 
Interpreta i analitza  representacions matemàtiques 
senzilles relacionades amb la vida quotidiana. 
 

 
Utilitza, de manera guiada,  estratègies personals per a la 
resolució de situacions matemàtiques contextualitzades 
 
Estableix connexions senzilles entre els coneixements 
matemàtics i l’entorn. 
 
Interpreta i analitza gràfics i representacions matemàtiques 
senzilles. 
 

 
Utilitza, de manera guiada,  estratègies personals per a la 
resolució de situacions matemàtiques contextualitzades.  
 
Estableix connexions senzilles entre els coneixements 
matemàtics i l’entorn. 
 
Utilitza la terminologia científica en diferents formats. 
Interpreta i analitza gràfics i representacions senzilles. 
 

C. Ciència i tecnologia 

 
Observa i experimenta elements familiars del seu entorn  
per comprendre esdeveniments que succeeixen de forma 
natural o com a resultat d’un experiment senzill. 
 
Coneix la importància  de les conductes positives per una 
vida saludable. 
 
Coneix la importància dels comportaments positius envers 
la cura del medi ambient. 
 

 
Formula hipòtesis sobre els esdeveniments que 
succeeixen de forma natural o com a resultat d’un 
experiment i constata els resultats obtinguts. 
 
Construeix o munta objectes a partir d’instruccions 
senzilles. 
 
Reconeix i practica conductes positives per una vida 
saludable. 
 
Reconeix i practica comportaments positius envers la cura 
del medi ambient. 

 
Utilitza el pensament científic per comprendre i explicar 
fenòmens de l’entorn, plantejant-se preguntes i realitzant 
experiments senzills de forma guiada.   
 
Construeix o munta objectes a partir d’instruccions 
senzilles. 
 
Utilitza la terminologia científica en diferents formats. 
Interpreta i analitza gràfics i representacions senzilles. 
 
Reconeix i aplica comportaments positius envers la cura 
del medi ambient. 
 
Reconeix comportaments positius per la cura personal i 
practica accions  saludables.  

 



 1r cicle 2n cicle 3r cicle 

C. Digital 

 
Utilitza, de manera guiada, apps educatives. 
 
S’inicia, de forma guiada en la recerca d’informacions.  
 

 
Realitza recerques guiades en diferents fonts i suports. 
 
Crea continguts digitals de manera guiada. 
 
Utilitza, de manera guiada, plataformes virtuals i eines 
de 
comunicació 
 
Pren consciència dels riscos i adopta mesures guiades  
en usar les tecnologies. 

 
Cerca i selecciona informacions de forma guiada emprant 
diferents fonts i suports. 
 
Crea continguts digitals de manera guiada. 
 
Utilitza, de manera guiada, plataformes virtuals i eines de 
comunicació per intercanviar informació, compartir dades i 
continguts en entorns digitals restringits, amb actitud 
responsable. 
 
Identifica riscos i adopta mesures guiades  en usar les 
tecnologies. 

C. Aprendre a aprendre 

 
Reconeix el valor de l’esforç per a la millora del seu 
aprenentatge. 
 
S’inicia en la identificació  de les pròpies emocions i 
comportaments.  
 
Participa, de forma guiada en processos d’autoavaluació.  
 

 
Reconeix el valor de l’esforç per a la millora del seu 
aprenentatge. 
 
És conscient  de les pròpies emocions i comportaments.  
 
Reconeix i respecta les emocions dels altres, participa 
en el treball en grup i empra, de manera guiada, 
estratègies cooperatives 
 
Participa, de forma guiada en processos 
d’autoavaluació.  
 

 
És conscient  de les pròpies emocions i comportaments i 
empra, de manera guiada,  estratègies per gestionar-les i 
adaptar-se als canvis. 
 
Coneix els riscos més rellevants per salut, adopta estils de 
vida saludable, detecta i cerca suport davant situacions 
violentes i discriminatòries. 
 
Reconeix i respecta les emocions dels altres, participa en el 
treball en grup i empra, de manera guiada, estratègies 
cooperatives.  
 
Reconeix el valor de l’esforç per a la millora del seu 
aprenentatge. 
 
Planeja objectius  a curt termini, utilitza estratègies 
d’autoaprenentatge i  participa, de forma guiada en 
processos d’autoavaluació.  
 

C. Social i  cívica 

 
Reflexiona, de manera guiada,  sobre les normes de 
convivència a l’escola  i les aplica de manera constructiva. 
 
Participa, de forma guiada,  en la presa de decisions i la 
resolució dels conflictes de forma dialogada i respectuosa. 
 
 
Comprèn la necessitat de respectar diferents cultures i 
creences, cuidar l’entorn, rebutjar prejudicis i estereotips i  
rebutja qualsevol tipus de discriminació o violència. 
 

 
Reflexiona, de manera guiada,  sobre les normes de 
convivència i les aplica de manera constructiva. 
 
Participa, de forma guiada,  en la presa de decisions i la 
resolució dels conflictes de forma dialogada i 
respectuosa. 
 
 
Comprèn la necessitat de respectar diferents cultures i 
creences, cuidar l’entorn, rebutjar prejudicis i estereotips 
i  rebutja qualsevol tipus de discriminació o violència. 
 
 

 
Reflexiona sobre les normes de convivència i les aplica de 
manera constructiva. 
 
Participa en la presa de decisions i la resolució dels 
conflictes de forma dialogada i respectuosa. 
 
Reflexiona i dialoga, de manera guiada, sobre valors i 
problemes ètics d’actualitat, comprenent la necessitat de 
respectar diferents cultures i creences, cuidar l’entorn, 
rebutjar prejudicis i estereotips i oposar-se a qualsevol tipus 
de discriminació o violència. 
 
Comprèn, de manera guiada, les relacions entre les accions 
humanes i l’entorn i s’inicia en l’adopció d’hàbits de vida 
sostenible. 

 

 

 



 1r cicle 2n cicle 3r cicle 

C. Iniciativa i esperit 
emprenedor 

 
Accepta   responsabilitats adequades a la seva capacitat. 
 
És capaç de prendre decisions, de manera guiada, 
relacionades amb fites senzilles a curt termini. 
 
Amb ajuda, reconeix   capacitats i limitacions per afrontar 
determinades actuacions i és capaç de demanar ajuda 
quan ho necessita. 
 

 
És capaç de prendre decisions, de manera guiada, 
relacionades amb fites senzilles a curt termini. 
 
És capaç de realitzat, de manera guiada, plans per 
realitzar accions senzilles i organitzar el treball.  
 
Amb ajuda, reconeix   capacitats i limitacions per afrontar 
determinades actuacions i és capaç de demanar ajuda 
quan ho necessita.  
 
Accepta  i compleix  responsabilitats adequades a la seva 
capacitat. 

 
És capaç de prendre decisions relacionades amb fites 
senzilles a curt termini. 
 
És capaç de realitzat plans per realitzar accions senzilles i 
organitzar el treball amb certa autonomia.  
 
Reconeix   capacitats i limitacions per afrontar 
determinades actuacions i és capaç de demanar ajuda 
quan  ho necessita.  
 
Accepta  i compleix  responsabilitats adequades a la seva 
capacitat. 
 
 
 

C. Consciència i 
expressió cultural 

 
Experimenta de forma creativa en diferents  mitjans i 
suports, i diverses tècniques per elaborar propostes 
artístiques. 
 
Mostra interès i respecte per les activitats culturals i el 
patrimoni.  
 
 
 

 
Reconeix elements del llenguatge artístic en el seu entorn. 
 
Experimenta, de manera guiada, i de forma creativa en 
diferents  mitjans i suports, i diverses tècniques per 
elaborar propostes artístiques. 
 
Mostra interès i respecte per les activitats culturals i el 
patrimoni.  

 
Identifica i recrea  manifestacions artístiques i reconeix 
diferents  elements del llenguatge artístic.  
 
 
Experimenta de forma creativa en diferents  mitjans i 
suports, i diverses tècniques per elaborar propostes 
artístiques. 
 
 
Mostra interès i respecte per les activitats culturals i el 
patrimoni.  
 
 

 

 


